Fira Agro Alta Segarra 2018

Avantatges de l’assessorament
per a les explotacions de
conreus extensius
Jornada tècnica
CALAF, divendres 7 de setembre de 2018

Presentació
En aquesta jornada, emmarcada en la
tercera edició de la Fira Agro Alta
Segarra de Calaf, es posarà l’accent
en els avantatges de l’assessorament
per als productors de conreus
extensius d’hivern com a una eina
eficaç i rendible de cara a la viabilitat
de les explotacions (reducció de
costos en productes fitosanitaris,
herbicides, fertilitzants) i al compliment
de la normativa actual i futura (ús
sostenible de fitosanitaris, nou Decret
de fertilització, condicionalitat al proper
període PAC).
L’experiència de productors adherits a
Agrupacions de Defensa Vegetal
d’extensius que estan funcionant al
nostre territori, reforçarà el missatge
de la jornada.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Hble. Sra. Teresa Jordà Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
10.45 h Per què és necessari l’assessorament de camp?
 Oportunitats derivades de la normativa
Sr. Jaume Sió, sub-director general Transferència i Innovació
Agroalimentària del DARP.
 Possibilitats de millorar els marges econòmics dels conreus
extensius racionalitzant l'ús de fitosanitaris i la fertilització
Sra. Esther Agramunt, tècnica de la Unió de Pagesos.
11.45 h Pausa
12.00 h L’assessorament de camp en extensius a través d’una ADV
Sr. Carles Mallol, Associació de Productors de Conreus Extensius de
Girona (APCEGi).
Sra. Rosa Bisa, ADV Valls del Corb.
12.40 h Com es crea una ADV
Sra. Teodora Tornos, Servei de Sanitat Vegetal. DARP.
13.00 h Taula rodona
Amb els ponents de la jornada.
Sr. Joan Vidal, coordinador comarcal de la Unió de Pagesos.
Sr. Santi Caudevilla, Unió de Pagesos.
Sr. Martí Costa, president de l’APCEGi.
Moderador: Sr. Jaume Sió, sub-director general de Transferència i
Innovació Agroalimentària del DARP.
13.30 h Fi de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala Bogart. Restaurant Bogart
Carrer la Sort, 31-37
08280 – CALAF

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Escola Agrària de Tàrrega. Sr. Carles Pedrós (Tel.: 973 310 715 –
A/e: carles.pedros@gencat.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

180107 / 2,50

